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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 08.01.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

00398/RMm1822/1 RM_M 0 Schválení programu 1. mimořádné schůze rady 
města konané dne 08.01.2019 

35 

00399/RMm1822/1 RM_M 2 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt s názvem 
„Ozdravný pobyt Krásné Pole” 

50 

00400/RMm1822/1 RM_M 5 Návrh na zřízení komisí rady města pro volební 
období 2018 -2022 

28 

00401/RMm1822/1 RM_M 6 Přivlastnění opuštěných movitých věcí a zajištění 
dalšího postupu 

28 

00402/RMm1822/1 RM_M 1 Žádost související se změnou v území 89 
00403/RMm1822/1 RM_M 4 Oznámení o projednávání Návrhu zprávy 

o uplatňování Územního plánu Děhylov 
89 

00404/RMm1822/1 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 
financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy           
k 01.02.2019 

36 

00405/RMm1822/1 RM_M 3 Návrh na zřízení pracovní skupiny rady města 
pro posouzení návrhů na kulturní, společenské 
a sportovní akce zařazované každoročně do obecně 
závazné vyhlášky o nočním klidu 

21 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 3/14 
  

RM_M 0 
Schválení programu 1. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 08.01.2019 
  
Usnesení číslo: 00398/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 1. mimořádné schůze rady města konané dne 08.01.2019 

  
 

RM_M 2 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje na projekt s názvem „Ozdravný pobyt Krásné Po le” 
  
Usnesení číslo: 00399/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Krásné Pole, a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO: 70890692) na financování 
z programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol” ŽPZ/05/2018 na projekt 
„Ozdravný pobyt Krásné Pole”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 10.04.2019
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
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RM_M 5 
Návrh na z řízení komisí rady m ěsta pro volební období 2018 - 2022 
  
Usnesení číslo: 00400/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) zřizuje 
  

pro volební období 2018 - 2022  
tyto komise rady města:  

- kultury 
- pro sport a volný čas 
- pro vzdělávání, vědu a výzkum 
- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 
- pro rodinnou politiku  
- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 
- životního prostředí 
- pro dopravu 
- investiční, architektury a rozvoje města 
- pro IT/IS 
- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 
- pro majetek a hospodářskou správu 
- pro strategický rozvoj 
- muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou 
- právní 

  
2) stanoví 
  

počet členů komisí rady města takto: 

- kultury - 13 členů 
- pro sport a volný čas -  13 členů 
- pro vzdělávání, vědu a výzkum - 13 členů 
- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti - 13 členů 
- pro rodinnou politiku  - 11 členů 
- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém - 13 členů 
- životního prostředí - 11 členů 
- pro dopravu - 13 členů 
- investiční, architektury a rozvoje města - 11 členů 
- pro IT/IS - 9 členů 
- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy - 11 členů 
- pro majetek a hospodářskou správu - 11 členů 
- pro strategický rozvoj - 11 členů 
- muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická - 11 členů 
- právní - 11 členů 
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3) jmenuje 
  

předsedu a členy komise kultury   

předseda: 
- Vladimír Polák, člen ZM 

členové: 
- Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM 
- Ing. Hana Dydowiczová, členka ZM 
- Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., členka ZM 
- Ing. Martin Juroška, člen ZM 
- Dagmar Macháčková,  členka ZM 
- Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka ZM 
- Mgr. Ilja Racek, Ph.D., člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
4) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro sport a volný čas   

předseda:  
- Bc. Martin Bednář, člen ZM  
členové: 
- Ing. Vladimír Cigánek, člen ZM 
- Libor Grygar, člen ZM 
- Čestmír Koller, člen ZM 
- Ing. Vít Macháček, člen ZM 
- Mgr. Michal Mariánek, člen ZM 
- Josef Videcký, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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5) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro vzdělávání, vědu a výzkum   

předseda: 
- RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen ZM 

členové: 
- doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., člen ZM 
- Ing. Vít Macháček, člen ZM 
- Ing. et Ing. Jiří Srba, MBA, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
6) jmenuje 
  

předsedu a členy komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti   

předseda: 
- Mgr. Michal Mariánek, člen ZM 

členové: 
- Mgr. Lucie Foldynová, členka ZM 
- Dagmar Macháčková, členka ZM 
- MUDr. Tomáš Málek, člen ZM 
- Margareta Michopulu, členka ZM 
- MUDr. Bc. Ondřej Němeček, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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7) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro rodinnou politiku  

předseda: 
- Mgr. Petr Mika, člen ZM 

členové: 
- Mgr. Lucie Foldynová, členka ZM 
- Margareta Michopulu, členka ZM  
- Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., členka ZM  
- Ing. Jana Vajdíková, členka ZM 
- RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen ZM 
- Petr Veselka, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
8) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

předseda:  
- Ing. Zdeněk Nytra, člen ZM 

členové: 
- Ing. Petr Kopečný, člen ZM 
- Jiří Vávra, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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9) jmenuje 
  

předsedu a členy komise životního prostředí 

předseda:  
- Mgr. Václav Kubín, člen ZM 
členové: 
- Ing. Zbyněk Šebesta, člen ZM 
- Ing. Otakar Šimík, člen ZM 
- Petr Veselka, člen ZM 
- Josef Videcký, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx,  bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

  
10) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro dopravu 

předseda: 
- Ing. David Witosz, člen ZM 
členové: 
- Ing. Vladimír Cigánek, člen ZM 
- Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen ZM 
- Ing. Otakar Šimík, člen ZM 
- Ing. Jana Vajdíková, členka ZM 
- Jiří Vávra, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
11) jmenuje 
  

předsedu a členy komise investiční, architektury a rozvoje města  

předseda: 
- Ing. et Ing. Jiří Srba, MBA, člen ZM 
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členové: 
- Ing. František Kolařík, člen ZM 
- Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen ZM  
- Ing. Tomáš Raždík, člen ZM 
- Ing. Hana Tichánková, členka ZM 
- Richard Vereš, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
12) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro IT/IS 

předseda:  
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
členové: 
- Mgr. Petr Mika, člen ZM 
- Ing. Miroslav Svozil člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
13) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy   

předseda: 
- Petr Veselka, člen ZM 
členové: 
- Čestmír Koller, člen ZM 
- Markéta Langrová, členka ZM  
- Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., členka ZM 
- Ing. Rostislav Řeha, člen ZM 
- Yveta Sekeráková, členka ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, 
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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14) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro majetek a hospodářskou správu  

předseda:  
- Mgr. Michal Hořínek, člen ZM        

členové: 
- Libor Grygar, člen ZM 
- Čestmír Koller, člen ZM 
- Eliška Konieczná, členka ZM 
- Markéta Langrová, členka ZM 
- Ing. Zbyněk Šebesta, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
15) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro strategický rozvoj 

předseda: 
- Ing. Miroslav Svozil, člen ZM  

členové: 
- Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM 
- Ing. Karel Malík, člen ZM 
- Ing. Jana Vajdíková, členka ZM 
- Ing. Tomáš Raždík, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
16) jmenuje 
  

předsedu a členy komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické   

předseda:  
- Dagmar Macháčková, členka ZM 
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členové: 
- Bc. Martin Bednář, člen ZM 
- Ing. Hana Dydowiczová, členka ZM 
- Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka ZM 
- Ing. František Kolařík, člen ZM 
- Vladimír Polák, člen ZM 
- Ing. Zbyněk Šebesta, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  
17) jmenuje 
  

předsedu a členy komise právní   

předseda: 
- JUDr. Josef Babka, člen ZM            

členové: 
- Mgr. Radim Babinec, člen ZM 
- Mgr. Michal Hořínek, člen ZM 
- Richard Vereš, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
18) ukládá 
  

komisím rady města 
stanovit si své náplně činností a předložit radě města ke schválení 

  
 Vyřizuje: předsedové komisí rady města T: 31.03.2019
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RM_M 6 
Přivlastn ění opušt ěných movitých v ěcí a zajišt ění dalšího postupu 
  
Usnesení číslo: 00401/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že statutární město Ostrava si přivlastňuje tuto opuštěnou věc: 

- vozidlo tovární značky FORD, model FORD FIESTA 1.3 JASJ4C WF0AXXGAJ, rok prvního 
zaevidování 1996, registrační značky 2Z9 5267, číslo karoserie (VIN): 
WF0AXXGAJATL96343 včetně všech movitých věcí nacházejících se v daném vozidle 

  
 

RM_M 1 
Žádost související se zm ěnou v území 
  
Usnesení číslo: 00402/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

podání ze dne 13.12.2018  související  se změnou v území  dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
2) schvaluje 
  

znění odpovědi rady města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
informovat radu města o dalším vývoji předmětné věci  

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.01.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 4 
Oznámení o projednávání Návrhu zprávy o uplat ňování Územního plánu 
Děhylov 
  
Usnesení číslo: 00403/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o projednávání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Děhylov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu po čtu funk čních míst odboru financí a rozpo čtu 
Magistrátu m ěsta Ostravy k 01.02.2019 
  
Usnesení číslo: 00404/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zvýšení počtu funkčních míst odboru financí a rozpočtu z 58 na 61 s účinností od 01.02.2019 

  
2) stanovuje 
  

celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 
zařazených do MMO 954 s účinností od 01.02.2019 

  
 

RM_M 3 
Návrh na z řízení pracovní skupiny rady m ěsta pro posouzení návrh ů 
na kulturní, spole čenské a sportovní akce zařazované každoro čně 
do obecn ě závazné vyhlášky o no čním klidu 
  
Usnesení číslo: 00405/RMm1822/1 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) zřizuje 
  

pracovní skupinu rady města k přípravě novely OZV o nočním klidu dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

tyto členy pracovní skupiny dle bodu 1) tohoto usnesení: 

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora 
2. Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora 
3. Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka ZM 
4. Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
5. Mgr. Zdeněk Viktorin, vedoucí oddělení správních činností odboru vnitřních věcí 
6. Mgr. Petr Otípka, právník odboru vnitřních věcí 
7. Mgr. Jaromír Navrátil, zástupce odboru školství a sportu 
8. Ing. Dana Klišová, zástupce Městské policie Ostrava 
9. Ing. Zuzana Ožanová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
10. Mgr. Hana Strádalová, členka Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
11. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice  

  
 

 


